
أعمالمنومالحقهاأ@رية@قيماثارالإمأأ

)12(

لمجغاثصيرعا

المنيفالمنار

والضعيفالصحيحفي

شأليف

ل@جؤزيةقيوا%قأيوببميننإيئننبدلمحهأعبديى%ملإماا

تحقيق

لثماليا..يحىنجصالله

شرفإ

تكأ،@1،1بمز

تضوئل

فيلةاجيمالمحرجمفالرالمجدبننشيامؤسل!سة

131فابى

!نتنروالتوزيح



،،*،،1،1!.
م!3

.صرس.1"ه،



البزءهذاراجح

عمرلعننمنبميعلىبهزمصربههضاؤيخلى

برهملك!عمعملم



أ!بم(

ابجيربهالراجمجبمجمبداببزلزبقبمسلببانبؤبمس!ة

محفوظةالطبعحفوق

الخيريةالراجحىالعزيزعبدبنسليمانلمؤسسة

2814الاولىالطبعة

.........!

لدتمتروالتوزيحلفوائدلصادارعا.:كا-كا.ة

9055423كس.3.هالف8292.!صالمكرمةمكة:،لا!،!-:

-.

للدنمتروالوزيغازر!ذأبرأبىأقفوا؟!خ!اخ



لزصضلرخمفتجصأفه

مةا!ط

الزيادةمنوحفظهما،والقرآنالسنةأنزلالذيللهالحمد

له-وإناالذكأنزئنانخن>إنا:القائلينأصدقوهوفقال،والنقصان

9[.لجفالون!<]الحجر:

عبدهمحمداأنوأشهد،لهشريكلاوحدهاللهإلاإلهلاأنوأشهد

مثلعلى"تركتكم:قالالذي،والبراهينبالمعجزاتالمويدورسوله

".هالكإلاعنهايزيغلا،كنهارهاليلها،البيضاء

منمقعدهفليتبوأكذبأنهيرىبحديثعنيحدث"من:وقال

النار".

نهار.وتجلى،ليلظلمماعليهوسلامهاللهصلوات

لصحبةاللهاصطفاهمالذينالاطهار،البررةأصحابهعناللهورضي

والامصار.الاقطارسائرفي،بعدهملمننبيهوسنةكتابهوتبليغ،نبيه

بذلواالذين،نهجهمعلىسارومن،وأتباعهم،التابعيناللهورحم

لماالجامعونالمولفونالجهابذةمنهمفكان،السنةحفظفيالجهدغاية

والناقدونوالخبر،للسنةوالحافظونوالاثر،الحديثمنبلغهم

وشروطالروايةقواعدالواضعون،والنقلةللرواةوالمجرحونالمعدلون

.والردالقبول

أصحابه،آثاروكذا،!يمالنبيإلىالمنسوبالحديثفان:وبعد

حظيقدذلكوكل،يصحلاماومنها،يصحمامنها،التابعينوأخبار



ونقداوتعليلاودراسةوجمعاحفظا؛العلوممنعلمأيبهيحطلمبما

السنةأصبحتحتىحصرها،عنالعاديعجزقدمؤلفاتفيوشرحا

المقبولبينمميزا،دخيلكلعنعارية،شائبةكلمنصافيةاللهبحمد

.والمردودمنها

فيالمؤلفات:النبويالحديثخدمتالتيالمصنفاتمنوان

وطرائق،وبواعثهالوضعوسبب،واضعهوبيان،الموضوعالحديث

الموضوعات"كتابأبرزهاومن)1(كثيرةوهي،الوضعهذاعنالكشف

سنةالمتوفى،الجوزيابنالفرجلأبيالمرفوعات")2(الاحاديثمن

الله.رحمةعليه)795(

استفادقد،الموضوعاتفيكتبممنالجوزيابنبعدجاءومن

رحمهالقيمابنالعلامةومنهم،الافادةغايةفيهوردهوما،هذاكتابهمن

ذكرفقدأيدينا،بينالذيالكتابهذامؤلف)751(سنةالمتوفى،الله

،65،67.)56صفيكماكتابهمنمواطنفيهذاوكتابهالجوزيابن

قدأنهيجدجيداهذاالقيمابنكتابيتأملمنإنحتى(74،85131،

أحدعدربمابل،الذكرانفالجوزيابنكتابعلىكبيرااعتمادااعتمد

وانني،بمثلهمسبوقغيرالاختصار،هذافيتفننمعلكنمختصراته

عنفيهتكلمالذيالكتابهذافيالثانيالسؤالعنالقيمابنجوابأعد

ابنلكتابوتقعيداضبطاأعده،وكلياتهوضوابطهالموضوعالحديث

)1(

)2(

كتابمحققشكريالديننوردهمقدمة:الموضوعاتفيالتاليفعنانظر

.(201-49)1/الجوزيلابنالموضوعات

ابنلكتابذكرهالسابقالمحققمقدمة:حولهألفوماالكتابهذاعنانظر

.(124-1/301)الجوزي



فيمؤلفهومنهج،الكتابموضوع"فيبعدفيماسيتضحكما،الجوزي

".تاليفه

"،المنيف"المنارهذاكتابناعنالكلامأستبقنهناأريدولا

بهذاالقارئتعرفمختصرةبنبذوتعالىتباركاللهشاءإنفسأمهد

هي:موجزةمباحثفيالتمهيدهذاجعلتوقد،الكتاب

.الكتاباسم-

لمؤلفه.الكتابنسبة-

.الكتابتأليفتاريخ-

.بالكتابالتعريف-

.الكتابتحقيق-

فيهالعمليجعلنو،الكتاببهذاينفعأنوتعالىتباركاللهأسأل

الخطألييغفرنو،والسدادالتوفيقيرزقنينو،الكريملوجههخالصا

أجمعين.وصحبهوالهمحمدنبيناعلىوسلماللهوصلى،والزلل



:الكتاباسم

مولاناتصنيفالمنار""كتابهذا:الكتابمخطوطةعلىالمثبت

،وأرضاه،برحمتهاللهتغمده،الحنبليالجوزيةقيمابنالاسلامشيخ

.ومثواهمتقلبهالجنةوجعل

هـ()1188سنةالمتوفىالحنبليالسفارينيمحمدالعلامةوذكره

كتابهفيالقيمابنالمحققالامامقال:فقال"المنيف"المنارباسم

الموضوعة:الاحاديثبهايعرفالتيالعلاماتومن:"المنيفالمنار"

آلافسبعةوأنهاالدنيامقدار:كحديث،القرآنصريحالحديثمخالفة

.الخ)1(...سنة

.)75(صفيالكتابهذافيموجودالنقلوهذا

فيالمنيف"المنارهـ(:)119سنةالمتوفىالسيوطيوسماه

كتابهفيالقيمابنالدينشمسالعلامةقال:فقال"والضعيفالصحبح

التيالامورمن:"والضعيفالصحبحفيالمنيف"[لمناربالمسمى

الصحيحةالشواهدتقومممايكونأن:موضوعاالحديثكونبهايعرف

فيالطعنواضعهقصدالذيالطويلعنقبنعوجكحديث؛بطلانهعلى

.الانبياءأخبار

.)2(كاملةصفحةمنقريبفيالقيمابنكلامالسيوطياكملثم

.72(-71)صبنصهالكتابهذافيموجودالنقلوهذا

.624(/)1:احمدالإماممسندثلاثياتشرح()1

.587()2/:للفتاويالحاويضمنالمطبوع،عوجخبرفيالاوج)2(



المتوفىالبغداديباشاإسماعيل:السيوطيسماهمابمثلوسماه

له:جدامختصرةترجمةالقيملابنترجمأنبعدفقالهـ()9133سنة

.")1(والضعيفالصحيحفيالمنيف"المنار005:التصانيفمن

والضعيف"الصحيحفيالمنيف"المنارالاسمبهذاسماهوكذلك

.)2(البخاريالمفيدالفتحأبوالشيخ

"المنار:الكتابهذااسمبانالقوليمكنالنقولهذهخلالفمن

."والضعيفالصحيحفيالمنيف

فذلك"المنيفالمنار"أو"المنار"باسمذكرهمسبقممنذكرهومن

تسميةأعني-وذلكاختصارا،الاشارةوجهعلى-أعلموالله-منهم

ربماإنهمبل؛العلماءعندمطروقةجادة-اختصارااسمهبجزءالكتاب

جهلأو،للعنوانتحريفأنهالعارفينلغيريظهربعنوانالكتابسموا

":الموقعين"إعلامالقيمابنكتابعلىبعضهميطلقكما،بحقيقته

العباد":خيرهديفيالمعاد"زادالاخر:كتابهوعلى"الاعلام"،

.)3(اعلموالله،كثيرةهذاعلىوالامثلة""الهديأوالزاد""

عنأجوبةفهو،لمضمونهجدامناسبةالاسمبهذاالكتابوتسمية

البابهذاويضبطووضعا،وتضعيفاتصحيحايناقشها،حديثيةأسئلة

الثابت.عنالحديثمنالموضوعبهايتميزبضوابط

)1(

)2(

)3(

.(951-158)2/:العارفينهدية

ابوالشيخمقدمةفيكما،والانوار"لاثارومعادنالاخبار"كنز:كتابهاواخرفي

.الكتابلهذالنشرته،اللهرحمهغدة

.03(5-03)2ص"مواردهاثارحياتهالقيمابن":وانظر



"المسائلبعنوانكتابااللهرحمهالقيملابنأنإليهالتنبيهيجدرومما

العماد)3(،وابنوالداوودي)2(،رجب)1(،ابنذكره"الطرابلسية

."مجلدابثلاثةفيأنهإلىوالبغداديالعمادابنوأشار،)4(والبغدادي

عندينكمشطرخذوا":حديثعلىيتكلموهوالعجلونيووجدت

الأسئلة"علىالاجوبةفيرأيت:()الغرسابنوقال:يقولالحميراء"

ذكرأوياحميراء،فيهحديثكلأن:الجوزيةقيملابن"الطرابلسية

فإنهالطينتأكليلا"ياحميراء:كحديث،مختلقكذبفهوالحميراء

الحميراء"،عندينكمشطر"خذوا:وحديثوكذا"،كذايورث

تسميوالعرببيضاء،عائشةوكانتحمراء،تصغيروالحميراء:

انتهى.والاسود"الاحمرإلى"بعثت:حديثومنهأحمر،الابيض

ملخصا)6(.

فيموجودالحميراء"عندينكمشطرخذوا":قولهإلىالنصوهذا

.(05)ص،الكتابهذا

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

944(.)2/:الحعابلةطبقاتذيل

.(39)2/:المفسرينطبقات

.(916)6/:الذهبشذرات

.)792(ص:اثارهحياتهالقيمابن:وانظر،(581)2/:العارفينهدية

سنةالمتوفى،الانصارياحمدبنمحمدالخليليالدينغرس:هو،الغرسابن

بينالاحاديثمندارعماالالتباسكشفإلىالسبيلتسهيل:وكتابههـ(1)570

لدرر1و،للزركشياللالىء:كتباربعةمنجمعهانهمقدمتهفينص،الناس

مخطوطاتفهرس.الديبعلابنلتمييز1وللسخاوي،لمقاصدو،للسيوطي

.()127ص:الظاهرية

375(.)1/:الخفاءكشف
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"الاسئلةضمنمنليس"المنيف"المنارهذاكتابناأنفالظاهر

هذاأجوبةمنأوسعالكتابذلكفيالاجوبةوأن"،الطرابلسية

وبعضه،كلهالجوابهذايذكرالغرسابنأنذلكعلىيدل،الكتاب

ولم،القيمابنجوابختصرقدأنهإلىويشيرهذا،كتابنافيليس

اعلم.والله،كاملايورده

مؤلفه:إلىالكتابنسبة

منها:،الأدلةمنجملةالقطعهذاودلائل،قطعالمؤلفهالكتاب

فيوتعالىتباركاللهرحمهالقيملابنالكتابهذانسباولا:

.الكتابهذامخطوطةعنوان

تعالىاللهرحمهالقيملابننسبتهمعالكتابهذامننقلثانيا:

،تقدمكمامطولانقلاعوج"خبرفي"الاوجرسالتهفيالسيوطي

الواسعةوخبرته،اللهرحمهالسيوطيجامعيةالعلمأهللدىومعلوم

الله.رحمهالقيمابنزمنمنزمنهقربوكذلك،ومؤلفيهابالكتب

فيالسفاريني:القيملابنعزوهمعالكتابهذامناستفادوكذا

.("الكتابااسم"مبحثفيتقدمكما،الثلاثياتشرح

ابنجوابهـ(01)14سنةالمتوفىالقاريعليالملاساق:ثالثا

الاخبارفيالمرفوعة"الاسراركتابهفيالثانيالسؤالعلىالقيم

الحديثمعرفةيمكنهل:الجوزيةقيمابنسئلوقد:فقال"الموضوعة

السؤالهذاجوابساقثم،سندهفيينظرأنغيرمنبضابطالموضوع

النقلهذاثنايافيالقيمابنالقاريناقشوقد476(،-)993صكاملا

لاالقيملابننقاشهكانوإن،ذلكفيمجتهدوهو،يذكرهمابعضفي
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نقلالذيالقيمابنكتاباسميبينلمالقاريأنإلاور؟،أخذمنيخلو

هذا،القيمابنكتابشهرةإلىيعودأعلمواللهوذلكعنه،

غالبا،النقلهذامظانيعرفونوعلمهالحديثفيوالمتخصصون

الله.رحمةعليهالقيملابنالكتابهذابأنشهدالقاريأنوالغرض

وتعالى:تباركاللهرحمهللمؤلفالكتابهذانسبرابغا:

.الكتاباسمفيمتقلمكما("العارفين"هديةفيالبغدادي

النقامن،فيوطريقته،المعروفوأسلوبه،القيمابننفس:خامشا

لهمنيجزمتأملوبأدنى،الكتابفيظاهرهذاكل،العرضفيوتفننه

الله.رحمهتصنيفهمنالكتابهذابأنالقيمابنالإمامبكتبإلمالم

لهذاالكتابهذانسبةفيكافيةنظريفيهيخمسةأدلةفهذه

تصنيفه.منبأنهونجزمبل،الامام

:الكتابتأليفتاريخ

الكتابثنايافيلكن،الكتابهذاتأليفبتاريخالمؤلفيصرحلم

القيمابنقالفقد،الكتابهذاتأليفتاريخعلىدليلايكونأنيمكنما

:قال،الموضوعالحديثمعرفةضوابطعنيتكلموهواللهرحمه

الدنيا،"مقداركحديث،القرانصريجالحديثمخالفة"ومنها:

ابينمنوهذا".السابعةالالففيونحنسنة،آلافسبعةنهاو

منللقيامةبقيأنهعالماأحدكللكانصحيحاكانلولانه؛الكذب

."سنةوخمسونوإحدىمئتانهذاوقتنا

إلاالسابعةالالفمنيبقلموأنه،ذكرهالذيالتاريخهذامنفظاهر
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قبيلأيهـ()974سنةالكتابلهذاتأليفهفيكون،السنينمنالعددهذا

أعلم.والله،سنواتثلاثبحواليوفاته

:بالكتابالتعريف

وفيه:

أهميته:-1

الجمالموطنفهي،بالغةأهميةاللهرحمةعليهالقيمابنلمؤلفات

متطاولة،قرونمدىعلىنجمهاتألق،الغريبةوالجاذبية،والجلال

الاهميةوهذهوالاقراء)1(،والقراءةوالفحصبالدرسالناسيتجاذبها

يكونأنيكادعلميتفوقمنلمؤلفهالماالمؤلفاتتلكاكتسبتهاقد

كما،والمخالفالموافقشهدالتفوقوبهذا،عصرهبعدالنظيرمنقطع

ترجمته.فيمعلومهو

يعظمونه،الفصلاء"كان:عنهقالرجبابنأنذلكومن

.)2("عليهويتتلمذون

.")3(الطوائفبينفيهامرغوبتصانيفه"وكل:حجرابنوقال

.حصرهيصعبعليهالثناءفيالعلماءوكلام

"المنارالكتابفهذا،وكتبهالامامهذاشانهوهذاكانوإذا

لذبو،السنةفيالمتخصصموضوعهخلالمنأهميتهتظهر"المنيف

)1(

)2(

)3(

.71()ص"موارده،اثاره،حياته:القيم"ابن:انظر

.(045)2/الحنابلةطبقاتذيل

.(4/22)الكامنةالدرر
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فيكتابفيتوجدلاقدونفائسفوائدمنمؤلفهضمنهوماعنها،

المتخصصينالعلماءعندمعدودأنهإلاحجمهصغرمعوهو،موضوعه

بابه.فيالشأنذاتالكتبمنوعلومهالحديثفي

وأعظم،"الكتاب"موضوعفيبيانهسياتيماالتميزذلكوسبب

الحديثمنالموضوعضبطمحاولةفيعليهاللهرحمةاجتهدأنهذلك

هذاحفظسواءحدعلىوالعالمالعلمطالبعلىفيهايسهل،بضوابط

إلاالموضوعبابفيتحفظتكادلاأحاديثتحتهيندرجالذيالضابط

.)1(بالحديثالعلمأهلمنللحفاظ

بنعليالعلامةنجدبابهفيالكتابهذاأهميةعلىالادلةومن

سنةالمتوفى،القاريعليبالملاالمشهورسلطانمحمدبن

القيمابنجواب!ينقل-الموضوعاتفيألفممنوهو-هـ()1401

فيينظرأنغيرمنبضابطالموضوعالحديثمعرفة:الثانيالسؤالعلى

ابنكتابفيالثلاثةالاجوبةأطولوهو،كتابهالنقلبهذاويختم،سنده

هذا؛القيمابنكلامأهميةرأىالقاريعليالملانإلاذاكوما،القيم

تعالى.اللهرحمه)2(،صحيفة)76(فيكتابهفيكاملأفأورده

ومن،وضبطهالعلمتسهيلفيجذامهموحفظهاوالضوابطالكلياتهذهوجمع)1(

زيد:ابوبكرالعلامةكتابالحديثمنيصحلامابضبطيتعلقفيماكتبمااحسن

فيالعقيليمنهمأئمةذلكفيوسلفه،حديثفيهيصحلاقيلبماالتحديث

.البابهذافيالتاليفقصدحيثمنالقيمابنشهرهمو،الضعفاء

ص:الكبرىبالموضوعاتالمعروف،الموضوعةالاخبارفيالمرفوعةالاسرار)2(

993(.)475-
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عه:موضو-2

مؤلفه،علىعرضتأسئلةتأليفهوسببالكتابهذاموضوع

المتبحرينالعلماءعادةعلىطويلةباجوبةالاسئلةهذهعلىفاجاب

إلىتعالىاللهشاءإنوسأشير،الامامهذامنهمكانوقد،الجامعين

.الكتابهذاتأليففيمنهجهفيالكبيرالعالمهذاتأليفيميزمماشيء

أسئلة:ثلاثةفهيالامامهذاعنهاسئلالتيالاسئلةأما

أحاديث:أربعةعن:الأولالسؤال

"سواكبغيرصلاةسبعينمنأفصلبسواك"صلاة:حديث:الأول

التضعيف؟هذايكونوكيف

بماوزنتلوكلماتأربعبعدكقلت"لقد:جويريةحديث:الثاني

."لوزنتهناليومقلت

.الشهر"مقاميقوم،شهركلمنأيامثلاثة"صيام:حديث:لثالث1

."...اللهإلاإلهلا:فقالالسوقدخلمن":حديث:الرابع

وأجاب16(،)3-صمنالاولالحديثعناللهرحمهفاجاب

منالثالثالحديثعنجابو2(،0-)17صمنالثانيالحديثعن

25(.-)23صمنالرابعالحديثعنجابو22(،-)21ص

غيرمن،بضابطالموضوعالحديثمعرفةيمكنهل:الثانيالسؤال

؟سندهفيينظرأن

فيأورد،مفصلوجواب،مجملبجوابالسؤالهذاعنفأجاب

منأمثلةوذكرموضوعا،الحديثكونبهايعرفكليةأموراجوابه
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ضابط.لكلالموضوعةالاحاديث

هي:الضوابطوهذه

ع!ي!.اللهرسولمثلهايقوللامجازفاتعلىالحديثاشتمال-1

للحديث.الحستكذيب-2

منه.يسخرمماوكونه،الحديثسماجة-3

بينة.مناقضةالسنةبهجاءتلماالحديثمناقضة-4

الصحابةمنبمحضرظاهراامرافعلأنهخمي!النبيعلىيدعىأن-5

.يفعلوهولم،كتمانهعلىاتفقوانهمو،كلهم

نفسه.فيباطلاالحديثيكونن-6

وسلامهاللهصلواتالانبياءكلاميشبهلاالحديثيكونأن7-

عليهم.

.وكذاكذاتاريخالحديبفييكونأن-8

أشبه.والطرقيةالاطباءبوصفالحديثيكونأن-9

العقل.أحاديث-01

الخضر.حياةفيهاذكرالتيالاحاديث-11

بطلانه.علىالصحيحةالشواهدتقوممماالحديثيكونأن-12

.القرانصريحالحديثمخالفة-13

.الصخرةفييروىالذيالحديث-41
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والليالي.الايامصلواتأحاديث-51

وسماجتها.،الحديثألفاظركاكة-61

.والسودانالحبشةذمأحاديث-17

والمماليك.،والخصيان،التركذمأحاديث-18

باطل.أنهبهايعلمالتيالقرائنمنبالحديثيقترنما-91

وضعإلىبهانبهمتفرقةمسائلفيوضوابطجوامعالمؤلفذكرثم

عنه،اللهرضيجابربحديثوختمها،الحمامبأحاديثبدأها،أحاديثها

كثيرةمسائلوهي،"...للهالتحيات،الله"بسمأولهوفيالتشهد،في

واحد.بابيضبطهالامتنوعة

.(141-)26صمن،الكتابهذامعظمهوالسؤالهذاوجواب

وكيف"مريمابنعيسىإلامهدي"لا:حديث:الثالثالسؤال

بينهما،الجمعوجهوما،وخروجه،المهديأحاديثمعهذايأتلف

.لا؟أم،حديثالمهديفيوهل

في،الكتاباخر158(-)142صمنالسؤالهذاعنفأجاب

نفيس.كلام

فيه:مؤلقهمنهج-3

والتطلع،البالغالاعجابيجدالامامهذاترجمةيطالعمنإن

والاستئناس،الامامهذالمؤلفاتالأقطارسائرفيالعلمأهلمنالشديد

انفردتوخصائصلميزاتإلاذاكومابها،والاستشهادبل،بأقواله

بها.تحلتبارزةوسمات،بها
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ابنالإماماختطهالذيالاصيلالمنهجلناترسمالخصائصوهذه

.)1(جملةالخصائصهذهعرضبصددولست،مؤلفاتهسائرفيالقيم

أهمنبرزانلنايمكنأيدينابينالذيالكتابهذاتاملخلالومن

الاتي:النحوعلىالكتابهذافيالقيمابنمنهجفيالجوانب

تباركاللهكتابعلىويناقشيكتبفيمااللهرحمهالمؤلفاعتماد-

عاضدلهليسالذيالمجرديالرعنمبتعدا،غ!ي!نبيهوسنة،وتعالى

يناقشفنجده،التأويلوفاسد،الاقيسةومستبعد،والهوىالذوقسوى

وينقل،البابأحاديثيستخرج،موضوعيةعلميةبطريقةالأولالسؤال

أهلها،إلىالاقوالويعزو،الرجالفيوالتعديلالجرحأئمةكلام

عليهيمليهانتيجةإلىويصلوتضعيفا،تصحيحاالاحاديثويناقش

والتأمل.البحث

بكلوناقشها،البابمادةجمعسؤالاخرعنتكلموحينما

المطافنهايةفيوخلص،""المهديفيالطوائفأقوالوذكر،إنصاف

واليهود،،والرافضة،السنةأهل""مهديبيتعلقفيمابديعتقسيمإلى

والاثر.الحديثعلىتقدمكمامعتمداذلككلفي،والنصارى

كتاباتيميزمما:المفيدالمناسبوالاستطراد،والشمولالسعة-

علىأجوبتهفياستوعبفقد،الكتابهذافيظاهروذلك،الامامهذا

يشكلمنهاجوابكلأصيححتى،إليهوجهتالتيالثلاثةالاسئلةهذه

غيرفيتعتبرعلميةفوائديذكرالاجوبةهذهثناياوفيمستقلا،بحثما

عرضفقدزيد،بوبكرللعلامة"موارده،آثاره،حياتهالجوزيةالقيم"ابن:انظر)1(

.(-128)85ص.والتأليفالبحثفيالقيمابنمنهج

18



فييخرجالذيالموسوعيالعالمشأنهذالكن،الباحثينعندمظانها

اخر.الىفنمنجوابه

اليسيرالعملوأن،الاعمالتفاضلعنللكلامعرضأنذلكومن

فيدقائقفي،ثواباأكثرالكثيرالعملكانوان،اللهإلىأحبيكونقد

.الأولالسؤالعنالجوابثنايافيالبابهذا

،القولفصلالمنتظر،المهديعنسؤاللآخرجوابهوفي

فيالقولوفصلالمنتظر،المهديأنهادعىمنذكرفيواستطرد)1(

يكنلمجوابفي،والنصارىاليهودوكذا،الرافضةومنتظرمهدي

منعظموأفصليكونجوابرب:فالواولهذا،السؤالضمنداخلا

.الحسبانفيإليهالوصوليكنلمعلماأثارسوالورب،السؤال

هذاانأرىأننيإلا،الموضوعاتكتبفيعدوانالكتابهذا-

الكتابهذايؤلفلمالمؤلففانوالاالتجوز،سبيلعلىيصحالعد

عنأجوبة-يلاحظكما-هووانما،فحسبالموضوعالحديثلسرد

الموضوععنللجوابتطرقلماالمؤلفلكن،تقدمكماأسئلةثلاثة

،السؤالبحسبالموضوعسردمناعظمهومايؤسسأنأرادومعرفته

هذاوكليات،الموضوعلمعرفةوالضوابطالقواعدتلكجوابهفيفأورد

فيكتبمنلكلومقدمةتأصيلا،يعتبرهذافجوابه،الباب

.السردسبيلعلىالموضوعات

منالقولتجدلاقديجعلكاللهرحمةعليهالقيمابنكتبفيالاستطرادوهذا)1(

الله،رحمهوبحوثهلاقوالهدقيقةفهرسةمنبدلاانهذلكومعنى،مظانهفيأقواله

القيم،ابنعلومتقريب:بكتابههذافيالفراغزيدأبوبكرالعلامةالشيخسدوقد

الناظرين.عينيقرالامامهذالمؤلفاتالقادمالموسوعيالفهرسولعل
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،سؤالعنجوابمقاموالمقامالامامهذامنالرائعالجهدوهذا

والتتبعالتقصيسبيلعلىالبابهذافييؤلفأنالمؤلفأرادلوفكيف

أتىلكانذلكوقعلوأظن،والكلياتالضوابطلتلكوالاستقراء

عليه.اللهرحمة،باعاجيب

مؤلفهمنهجعلىالقارىءويطلع،الكتابهذايميزماأبرزهيتلك

أعلم.والله،اللهرحمه

:موارده-4

فياعتمداللهرحمهالقيمابنفانحديثيا،الكتابهذاكانلما

منينقلفنجده،وعلومهالحديثفيالمؤلفاتعلىالكتابلهذاموارده

عنأوردهاالنقولمنعددوهناكبأسمائها،ويسميهاالحديثكتب

ومؤلفاتهم،العلماءهؤلاءبيانخلالمنسيتضحكماالائمةبعض

:أوردفنجده

)7،صفيكما،النصوصمنعددا"صحيحه"منالبخاريعن

،92،31،6466،،97133،128،.)014

)4،صفيكما،نصوصخمسة"صحيحه"منمسلمالاماموعن

،59،57،.)95

،)127صفيكما،أيضانصوصثلاثة""سننهمنداودأبيوعن

128،013).

)8،صفيكما،النصوصمنعددا"سننه"منالترمذيوعن

،22114،،127.)128
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،26

،72

،6(

،03

،26

24،)8،صفيكما،نصوصخمسة"سننه"منالنسائيوعن

،28.)125

)23،صفيكما،النصوصمنعدذا"سننه("منماجهابنوعن

،77126،912،.)134

فيصكما،النصوصمنعدذا"مسنده"منأحمدالاماموعن

،79،،72133،.)913

.()4صفيكما،واحدانضا"صحيحه"منخزيمةابنوعن

.2()4صفيكما،واحدانضاالدارميوعن

.(0347،112،)صفيكما،نصوصثلاثةمالكالاماموعن

28،،26،)24صفيكما،النصوصمنعدداالدارقطنيوعن

55.011،117).

،)24صفيكما("،الصحيح)و"المجروحين"منحبانابنوعن

28،،0394،55.013).

.)4(صفيكما،""مسندهمنالبزاروعن

1(.)60صفيكما،"مسنده"منمخلدبنبقيوعن

.()132صفيكما،"مسنده"منأسامةأبيبنالحارثوعن

.()131صفيكما،"مسنده"منالحمانيوعن

.()912صفيكما،"مسنده"منالموصلييعلىأبيوعن

،301،)101صفيكما،نصوصأربعةالشافعيالاماموعن

21



،12126

وعن

و"مناقب

وعن

وعن

وعن

112،15

وعن

وعن

وعن

وعن

وعن

،)23ص

وعن

.)131

وعن

وعن

وعن

.)1

"الايمان"شعبو("الكبرىالسنن"و"الخلافيات"منالبيهقي

.(5،112،126،)4صفيكما،"الشافعي

.72(،5،)4صفيكما،""مستدركهمنالحاكم

.()132صفيكماحدا،ونصاالطبراني

801،011،)55،صفيكما"الضعفاء"،منالعقيلي

،1،117.)118

)23(.صفيكما،""الكاملمنعديابن

.(86،171،)54فيكما،البغداديالخطيب

.(11)4صفيكما،"الامالي"منالمحاملي

.07()صفيكما،الكبير"التاريخ"منالبخاري

فيكما،"العلل"منحاتمأبيوابن،زرعةبيو،حاتمبي

24،.)28

،03121،125،013،)28،-صفيكما،معينبنيحى

.(001)صفيكما،"الارشاد"منالخليلييعلىأبي

.()013صفيكما،"المهدي"كتابمننعيمابي

.)59(صفيكما،تفسيرهمامنوالزمخشري،الثعلبي

22



86(.،)58صفيكما،يعلىأبيالقاضيوعن

.(1)14صفيكما،المزيوعن

.86(،)57صفيكما،تيميةابنالاسلامشيخوعن

:الكتابتحقيق

طبعاته:

المحمدية،السنةمطبعةطبعته"المنار"باسمالكتابهذاطبع

الفقيحامدمحمدالشيخبتحقيق،القاهرةلكبير،باشاشريفشارع

طبعاتأوائلمنولعلها،تاريخالطبعةهذهعلىوليس،تعالىاللهرحمه

أعلم.والله،لهطبعةأولتكنلمإنالكتابهذا

طبعته"والضعيفالصحيحفيالمنارأو،المنقولنقد"باسموطبع

.هـ()1383سنةرجب)5(فيبالمنصورةالشاميمكتبة

محمودبتحقيق"والضعيفالصحيحفيالمنيفالمنار"باسموطبع

أحاديثفيكليات:بهألحقالكتابمنفرغأنوبعد،استانبوليمهدي

مصادرومن،أباديللفيروزالسعادةسفرمننقلهاإنهقال،صحيحةغير

الخاصة.بحوثهومنأخرى

مكتبفي"والضعيفالصحيحفيالمنيف"المنارباسموطبع

الفتاجعبدالشيخبتحقيقهـ(،)0913سنةبحلبالاسلاميةالمطبوعات

الله.رحمهغدةأبو

الرحمنعبدالعلامةبتحقيقالسابقالعنوانبنفسأخيراوطبع

.هـ(14)91العاصمةدارعن،اللهرحمةعليهالمعلمي
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نأينبغيبمامخدومةغيرنهاإلااخرها،الطبعاتهذهحسنو

والتعليق،والتخريج،المقابلةحيثمنتحقيقهعندالكتاببهيخدم

العلمي.التحقيقيستدعيهمماذلكوغير،عليهالتعليقينبغيماعلى

فيجيدةاللهرحمهغدةأبوالشيختحقيقهاعلىقامالتيوالطبعة

التعليقبتركيتعلقفيماالمؤاخذاتبعضعليهاكانوإن،الجملة

ليسمماوزادهااستحسنهاالتيوالزيادات،كثيرةأحايينفيوالتخريج

ومقابلةالتاملعندتظهرالتيالملاحظاتمنذلكوغير،المخطوطفي

.بالمخطوطالكتاب

التحقيقحيثمنالكتابخدمتأنهاأرىفلاالطبعاتبقيةأما

كلعنكاشفةغيروفهارسها،لهاحصرلاالطباعيةفالاخطاء،والتعليق

يطهروذلك،الكتابيعيبمماذلكوغير،إليهيحتاجمماالكتابمافي

تامل.دنىعند

هذاإخراجاستدعتالتيهيالطبعاتهذهعلىالمؤاخذاتوهذه

وتعليقاتحقيقاالصوابإلىالاقربتكونلعلهاصورةفيالكتاب

الموفق.والله،دقيقةوفهرسة،وتخريجاودراسة

:الكتابمخطوطة

لوحة)42(فيتقع،واحدةمخطوطةعلىإلاالكتابلهذانقفلم

.صفحتانلوحةكلفي،العنوانبلوحة

المناركتاب"هذا:الكتابعنوانسوىالعنوانلوحةعلىيكتبلم

اللهتغمده،الحنبليالجوزيةقيمابنالاسلامشيخمولاناتصنيف

."ومثواهمتقلبهالجنةوجعل،رضاهو،برحمته
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كلماتتتراوحسطرا،)91(الكتابصفحاتمنصفحةكلفي

.كلمات(1)0إلى)9(بينماالواحدالسطر

مصححة،تخريجاتوعليها،مقابلةمقروء،جيدواضحخطها

فيكتب،نسختاريخولا،ناسخاسمعليهايكتبلم،بالكثيرةوليست

عليالديننورالسيدبخطأظنهأصلعلىمقابلة"بلغاخرها:

".السمهودي

:الكتابفيعملي

محاولا،الكتابهذاإخراجفيجهدمنأمكنمابذلتلقد

يمكنماأو،قليلنفعهبماالكتابحواشيإثقالعنوالبعد،الاختصار

يلي:ماوالتعليقالتحقيقفياتبعتوقد،عنهالاستغناء

منلاتأكدبالمخطوطالمنسوخقابلتثم،المخطوطنسخت-

.للمخطوطالمنسوخمطابقة

-هيأخطاءمنالمخطوطفيوقعمماالصوابهوأراهماصوبت-

التيالنقولمصادرعلىالتصويبهذافيواعتمدت-قطعاالنساخمن

رحمهالمعلميالعلامةنسخةمنمستفيدين،القيمابنالامامأوردها

معروفاللهرحمهالمعلميوالعلامةوصلنا،ماأضبطفهي،الله

الحديثفيالمختصينعلىيخفىلاالذيالدقيقالعلميبالتحقيق

وعلومه.

ابنالعلامةأوردهاالتيوالنصوص،والاثار،الأحاديثخرجت-

عندإلاأمكنماالاختصارالتخريجفيمراعئا،تعالىاللهرحمهالقيم

منها:،لاموروذلك،الحاجة

يمكنقدالتيوالتعليقاتبالحواشيالكتابتطويلإن1-
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كماالاصليمؤلفهقصدعنويخرجهالكتابيعيبمماعنهاالاستغناء

الكتابيجعلمماأسئلةعنأجوبةهوالذيهذاكتابنافيالحالهو

كماالمفيدغيرالتطويلهذابسببالقراءوبينبينهحيلقدمشوها،

.والمختصراتالرسائلمنكثيرفينشاهده

الكتابهذاأحاديثمعظمعلىتكلمتعالىاللهرحمهالمؤلف-2

فيالاطالةعنالاحايينمنكثيرفييغنيبماالرد،أوالقبوليفيدبما

والتعليق.التخريج

المعتدلونالحفاظحكمقدالكتابهذاأحاديثمنكانما3-

ببيانلوقتوالجهدوتضييعالاشتغالفيفائدةأرىفلا،بوضعه

بالمصادرالكتابوتسويد،طرقهتجميعوكذا،وضعهومن،وضعه

التسويدهذاسهولةمع،وردتهأو،الحديثهذاأخرجتالتيالمتعددة

بواسطتهاتسلقالتيالالفيةوالموسوعاتالحاسباتعصرفي

يعطلمبماوالمتشبعالاسانيد،ودراسةالتخريجفنعلىالمتعالمون

والنية.القصدسوءمنبادلهعياذالفعلتشئتولو،زورثوبيكلابس

علىالاحاديثعلىالحكمعلىالغالبفيأقتصرأنحاولت-

باحاديثيتعلقفيمامغنياأراهفكلامهم،الاوائلالحفاظعلمائناأحكام

.ظاهرةمصلحةيترإذاإلاالحكمفيأتدخلولم،الكتابهذا

-المشهورةالكتبعلى]لموضوعاتلمصادرالعزوفياقتصرت-

عليها،والكلامالموضوعاتمصادرأهمهيوالتي،الموضوعاتفي

المطبوعكلإلىلعزو1و،متعددةالموضوعاتفيالمؤلفةفالكتبوإلا

مملة.إطالةفيهمنها
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أحاديثمصادرعلىوالوقوفبالتخريجيتعلقفيماكثيرااستفدت-

للدكتورالجيدبتحقيقه""الموضوعاتالجوزيابنكتابمنالقيمابن

كتابأحاديثمصادرخيرااللهجزاهمحققهقربفقد،شكريالديننور

منهيالقيمابنكتابأحاديثمعظمأنقدمتوكما،الجوزيابن

التحقيق،بهذامتاحةأصبحتالاستفادةوهذه،هذاالجوزيابنكتاب

هذاالقيمابنلكتاببالنسبةمصادرهمنوتخريجهالحديثتتبعكانوإن

المعلومة،بهتقربمصدرتوفرعدمحالةفيالصعوبةغايةفيليست

العصر.هذافيالميسرةالتخريجوسائلوجودمعأسلفتكماخاصة

هذاعلىالمطلعليطمئنالوحيد؛للمخطوطنماذجأوردت-

مخطوطه.إلىالعزووصحة،التحقيقهذاعلىالكتاب

،الكتابمادةتقرب،متنوعةتفصيليةفهارسللكتابعملت-

بحوثمناللهرحمهمؤلفهفيهودعهماوتجلي،خباياهعنوتكشف

مطانها.غيرفياستطرادية

القولفيوالإخلاصوالسداد،التوفيقوتعالىتباركاللهأسأل

كريم.جوادإنه،والزللالتقصيرعنيتجاوزنو،والعمل

علىالمتواضعالعملهذافياطلعلامرىءاللهشكر:بقوليختمو

ظهرفيدعوةأو،أسداهنصحأو،إليهقأرشدخطأأو،فأصلحهعيب

أجمعين.وصحبهوالهمحمدنبيناعلىوسلماللهوصلى،بهادعاالغيب
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المخطوطةمننماذج



الوحيدةالكتابنسخةمنالفوانصفحة



لتحاأ!تمايلرجمهرلرجيمولهصواد!3

لم!إهـدل!إلميمغرالطادرقيريورممررصثسامهلعلاآالأماا

سئيف-ط!!-+!1!!ه!تسرحضأسه*قمتاف!ابنمما

.!!لاةشيئمفنكلمىا.لمبر1بههةكمكعبئح!لمث

لىفقممهولنلمحنمعممثا1!دممول!لمحثلم!كاد

الوثفرئتمئثربمكلاألبكثلدص!.لفحولريهحبلت!

سططلمشطيلا-هـيسطاممميطس!ألالموثرلؤبئيطىئمافسطها

لسويخه!حرمنلئطروحروتمةم/!ماملعومرمما

ير.سحاونمخفمم!ارسولهئركزلع!إل!لم-لااكظدل!

!علصكثس!لمحبرلأهدغد!إ،كه-،2ز؟-+!ما-تص03-ء-ص؟

مدروىعقعاي!/لمرلتكيإلغ!هثملاةسع!

ثتموجترعلمعالمضثب!/لمهفيش!ىاعمط./م!رفير

دفؤ!إماهـئكىلتالكمبامىل!فيل!ببرهـكئلملم

مسمئرريىل!إ!اف!حطفاصماإخزيمهلىمىاور

مد/رط).ذوفيكع!رموىذء!تتن!لتوولممحنماذا

لهلأعمسمرلك!اع!دتمأو*ل!د!مسحلزمصىعىاتممحىكألم

لعا+نح!نألرورصىالممنهعاعىيمنعروةثزصى-هـفي"

اةنئ!1بحماهـجم"علمهصكأ.ا!هماكرسوله!هكما

جبعثه2ل!لأدج!هـ!أاةلحرلحبليماكالشيميئمأذ!/!

لمالا!!صبرهكلوفقكسلمحه/مللاصا!ة!زن!،زهـأضفأ

طت!د.

الكتابنسخةمنالأولىالورفة



لحا!ألمقصوقا3ر،خمؤ!!ضش!عثك!لهاو7زمئغ3كى

نحضئمتظلال!تيخ!!إق!+!كل!.س!لؤصؤثة

حمالخوا/صثاكدفىلنعئزبخ!س!رح!اةكدكة،كوفئتلغ

لصثمموصمالاماآن!رصاحرلملسخثب!افمممرصهـاا

كمل!لملخ!ثمى!منرلرالىلمفومر!اءثرر!سلألموا

ءخعصولرفمفرهنماكىم!عةمريمروحكههـاكأ3عالمه

ر!لزياتاخ!ر!كئ.خوجكىامم!لئاالمحوبا

سك!لهتصئمصروورلىليمهـلدوصنهل!كلمم

د10أئمنم!إركلهلعضاا!حلعمكل!تدفموا
"واالأورهـحنهيهرصمالنمسرادلبئا

حى!و)يهالد!أالمعم!عئعععد3"ص!،كت

هييمطلمائزل!لثىالبروجوه!!صثىل!ايى/

هـهوثع!ممصدللأفيدبلدوكصا!لوالى!ا/ا:له

4فافلتوص!ا!لم!اهـااس!رهلثلإثاللىفا

هوبمبع!ه!كلوهـليهوهـالذىهـمتنظ!إألزئات

لمسندهر!ؤسكماع!هـث!العأاسععبوتثا!ائا

ليحوهـالد!ااف!إئئأعهـصلمعالعهسهفي!لى)ا

سصمعس!لمسردنتظ!ارىلمصاوالن!اوا

ل!طعص*ش!سمرااذاولك!ئزولركهردبهـل1

قت!

الكئابنسخهمنالأخيرةقبلالورقة



جييثيلمجسلإ1لمل!بمال!ج!يوبمب!!دال!فئبب!الهنربرهـا

جمبجمبهي!ننلالإميهوركهألملصالمحرسبن/!هرء

لمابءلبالمرلع!اهـا!بفعطل!عيمالطرطمربم

!خصكخصشعلإحخص،بووفأوخعمبمومصهخاسه

لىدميمخاليزهـ!بهـاميء

هـب!ول!كرسن!!ا

-"ظ!ودلعا/

-س.،س+-س!ر-ة

؟.-لإطقلم

ة.اميا-

الكنابنسخةمن!!خبرةاتورفة

-،كه!اهئي،

لمح!1131أظغ

01الوبهبمض!.\نمي

7!ط؟لألم"
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